
- V Gemeente
Albrandsuuaard

VERSLAG RAADSVERGADERING 29 MEI 2017
(verseonnr. 1235639)

Aanwezig:
M. Bianchi (WD)
R. Moret (WD)
V. H. Spruit-Remijn (WD)
R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD)
M. Blok-Scheffers (EVA)
M. Vergouwe (EVA)
T.W. van der Knaap (EVA)
R. van Zijl (EVA)
L M. Heezen (Stem Lokaal)
W. Verduijn (Stem Lokaal)
F. B. van der Stam (Stem Lokaal)
G. Schuitemaker (CDA)
C.J. van Toornburg (CDA)
R.C.S. van Praag (PvdA)
P B. Rooimans (PvdA)
R. A. Steger (NAP)
A.A. Kweekel (NAP)
F.P. van Zaaien (CU/SGP)
J.G. Ram-van Mourik (Groep Ram-Remijn, GRR)
S. M. Remijn-Korteweg (Groep Ram-Remijn, GRR)
L.H. Goudriaan (NOVA)

H. C. Wagner (voorzitter)
R. van der Tempel (griffier)

Wethouders: M.C.C. Goedknegt, M. Rombout, H.J. van der Graaff, J.E. de Leeuwe 

Afwezig: -

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA
De voorzitter opent de vergadering om 20 00 uur. Iedereen is aanwezig.
Hamerstuk f, over de benoeming van de heer Niehot als burgerlid, wordt toegevoegd aan de agenda. De 
Groep Ram - Remijn verzoekt om hamerstuk c te bespreken om iets mee te kunnen geven aan het 
college. Dit wordt agendapunt 6a. De agenda wordt voor het overige conform vastgesteld.

2. SPREEKRECHT
Er hebben zich geen sprekers gemeld.

3. VRAGENHALFUUR

4. VASTSTELLING VERSLAG RAADSVERGADERING 8 MEI 2017
De raad stelt het verslag van de raadsvergadering van 8 mei (1226862) vast.

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD
De raad besluit (1226290) conform voorstel over de Lijst Ingekomen Stukken.
De WD vraagt de RIB over de helihaven (1225202) te agenderen in een B&A. Dit verzoek wordt 
meegegeven aan de agendacommissie. Dit mag ook na de zomer. Doel van de WD is goed beslagen 
ten ijs te komen in het geval de Seattleweg toch in beeld komt.

6. HAMERSTUKKEN
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Zienswijze concept jaarstukken 2016 en conceptbegroting 2018 GR BAR-Organisatie;
De raad besluit (1209888) conform voorstel (1209885):
De zienswijze (1209893) in te dienen op de concept jaarstukken 2016 en de concept begroting 
2018 GR BAR-organisatie, waarmee aangegeven wordt geen reden te zien tot het maken van 
opmerkingen.

b. Zienswijze 1e begrotingswijziging 2017 en conceptbegroting 2018 Veiligheidsregio 
Rotterdam Rijnmond (VRR);
De raad besluit (1207387) conform voorstel (1207348):
1. Geen opmerkingen te maken over de programmabegroting 2017
2. Aandacht te vragen voor vroegtijdige communicatie over te nemen beheermaatregelen bij de 
begroting 2018.
3. Aandacht te vragen voor een realistische investeringsplanning bij de begroting 2018.
4. Hiervoor de zienswijze (1207389) vast te stellen.

De raad besluit (1200298) conform voorstel (1200297):
-T—Het toetsingskader (kenmerk 1200295) met de gemeentelijke eisen voor het marktinitiatief

2-r—In te stemmen met de planvisie (kenmerk 1207756) van 13 maart 2017 van het 
marktinitiatief ‘Achterdijk 5 en 7’

O,—het college opdracht te geven om de randvoorwaarden op te stellen voor het ontwikkelplan

de exploitatiebijdrage.
ë-,—Toestemming te verlenen aan het college voor-het aangaan van de 

ontwikkelingsovereenkomst met Lauwaars Schiedam B.V.

d. Zienswijze conceptbegroting 2018 Milieudienst Rijnmond (DCMR);
De raad besluit (1209103) conform voorstel (1209102):
Een zienswijze (kenmerk 1209107) op de ontwerpbegroting 2018 van de DCMR Milieudienst 
Rijnmond in te dienen, waarmee wordt aangegeven geen aanleiding te zien tot het maken van 
opmerkingen.

e. Zienswijze Conceptbegroting 2018 en Nota reserves, voorzieningen en fondsen 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH);
De raad besluit (1207246) conform voorstel (1202774):
Vast te stellen de voorgestelde zienswijze, met kenmerk 1207239, op de Ontwerp Begroting 
2018 en de Ontwerp Beleidsnota Reserves, Voorzieningen en Fondsen van de MRDH en deze 
naar de MRDH te versturen.

f. Benoeming A. Niehot als burgerlid voor de fractie Stem Lokaal
De raad besluit (1227405):
de heer A. Niehot - in afwijking van artikel 7 lid 4 sub c. van het Reglement van Orde - te 
benoemen tot burgerlid voor de fractie Stem Lokaal.

VOORBEREIDINGSKREDIET ONTWIKKELOVEREENKOMST WONINGBOUWONTWIKKELING 
ACHTERDIJK 5 EN 7
GRR geeft mee aan het college dat naaste inwoners van het ontwikkelperceel aan hebben 
gegeven niet te zijn benaderd en niet afwisten van de ontwikkeling, in tegenstelling tot de informatie 
in het raadsvoorstel. GRR vraagt het college deze inwoners goed mee te nemen in het proces om 
latere procedures te voorkomen.

De raad besluit (1200298) unaniem conform voorstel (1200297):
1. Het toetsingskader (kenmerk 1200295) met de gemeentelijke eisen voor het marktinitiatief 

‘Achterdijk 5 en 7’ vast te stellen.
2. In te stemmen met de planvisie (kenmerk 1207756) van 13 maart 2017 van het marktinitiatief 

‘Achterdijk 5 en 7’



3. het college opdracht te geven om de randvoorwaarden op te stellen voor het ontwikkelplan op 
basis van het toetsingskader en de planvisie.

4. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 10.000,- en deze te dekken vanuit de 
exploitatiebijdrage.

5. Toestemming te verlenen aan het college voor het aangaan van de ontwikkelingsovereenkomst 
met Lauwaars Schiedam B V.

7. VERKENNING TOEKOMST ZWEMBAD
Stemming over het voorstel:
Voor: EVA (4), WD (4), CU/SGP (1), GRR (2), NAP (2), PvdA (2) Stem Lokaal (18)
Tegen: CDA (2), NOVA (1) (3)
Het voorstel is daarmee aangenomen.

De raad besluit (1210468) conform voorstel (1208200):
1. Voor het vervolgproces “zwembadrenovatie’’ als uitgangspunt te nemen;
2. Het college op te dragen uiterlijk voor de behandeling van de Programmabegroting 2018 een 

dekkingsvoorstel aan de raad voor te leggen;
3. Het college op te dragen uiterlijk februari 2018 een definitief voorstel aan de raad voor te leggen 

waarin ook de wijze van exploitatie en gebruik wordt meegenomen;
4. Het binnenzwembad Albrandswaard in elk geval open te houden tot met juni 2019.

8. VEILIGHEID FIETSENSTALLINGEN
De heer Wagner geeft aan, na een vraag van de NAP namens alle fracties hierover, dat het college voor 
ogen heeft om ‘sociaal toezicht’ te organiseren. Dit vraagt wel wat meer creativiteit van het college, want 
makkelijk is het niet. Maar het heeft wel de focus van het college en hij zegt dit dan ook toe.

Stemming over het voorstel:
Voor: unaniem 
Tegen:
Het voorstel wordt aangenomen.

De raad besluit (1217853) conform voorstel (1217852):
1. De veiligheid in de fietsenstallingen nabij de metrostations te verhogen en de diefstallen en 

vandalisme terug te dringen.
2. Hiervoor akkoord te gaan met de uitvoering van scenario 3.
3. College opdracht te geven om voor september 2017 te komen met een voorstel welke 

maatschappelijke instellingen, en onder welke voorwaarde, willen participeren.

9. SLUITING
De voorzitter sluit om 21.32 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 26 juni 2017.

mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner
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